اگر دااگشنه اصالح شود  ،مملکت اصالح میشود.
خم
امام ینی (ره )

آزمون شماره 5
9316/00/05

زیـــــــست شناسی تـــــــــــک رقمی ها
دفترچــــــــه ســــواالتــــــــ

شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ5
گروه مولفان

 .1سروش مرادی

 .2محمد شاکری

 .3مسعود الماسی

تعداد سواالت در هر فصل
ویژگی های پاسخنامه آزمون

آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه کنکور 10

آزمــــــــــــــونـــــــــــــــــــــ

آنالیز دقیق سواالت
ارائه دام های متداول تست

تشریح تمام گزینه ها همراه با نکات
ارائه کادر های آموزشی

پروژه آزمونهای تابستون –  04سوال

Limootoorsh.com
برای ثبتنام در
هشدار :هرگونه کپی و استفاده از منابع این آزمون شرعا حرام وپیگرد قانونی دارد

آزمونها اسکن کنید
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 - 1هر گلبول سفید  ....................میباشد .در فرآیندهای دفاعی بدن میتواند ....................
 )1گرانولوسیت که دارای هسته چند قسمتی – در فعالیت بیگانهخواری نقش داشته باشد.
 )2آگرانولوسیت که در مغز استخوان بالغ – مستقیما آنتی ژنهای سطح ویروس را شناسایی کند.
 )3گرانولوسیت که دارای فعالیت ضدانگلی – در تشدید عالئم اختاللی ایمنی نقش داشته باشد.
 )4آگرانولوسیت که فاقدگیرندهی آنتی ژنی – در دفاع غیر اختصاصی شرکت داشته باشد.

-2

تصویر فرضی زیر نوعی از لنفوسیت را نشان میدهد .کدام مطالب در مورد آن صحیح نیست؟
الف ـ توالی آمینواسیدی در گیرندههای آنتیژنی آن یکسان است.
ب ـ پس از اتصال به نوع خاصی از آنتیژن میتواند دو نوع سلول ایجاد کند.
ج ـ قطعاً حاصل تقسیم نوع خاصی از لنفوسیت در بافتهای لنفی میباشد.
د ـ گیرندهی آنتیژنی آن توانایی اتصال به بیش از یك نوع آنتیژن دارد.
 )1الف  -ب

 )3ب  -د

m

 )2الف  -ج

 )4ج  -د

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی کامل میکند؟

h.

-4

co

 - 3در دستگاه عصبی محیطی انسان ،همهی تارهای عصبی که ....................
 )1اطالعات حسی را به سوی مغز هدایت میکنند ،از بخش پشتی وارد نخاع میگردند.
 )2در تحریک ماهیچههای ارادی نقش دارند ،حاوی جسم سلولی در ماده خاکستری هستند.
 )3در تشکیل اعصاب مختلط نقش دارند ،اطالعات را به صورت دوطرفه هدایت میکنند.
 )4اطالعات حسی اندامهای بدن را هدایت میکنند ،فاقد توانایی انتقال پیام عصبی هستند.

-5

rs

« هر عصبی که پتانسیل عمل در آن بهصورت دو طرفه هدایت میشود ،قطعاً » ....................
 )2واجد اجتماع زوائد طویل میباشد.
 )1پیام حسی را به نخاع وارد میکند.
 )4دارای رشتههایی با غالف میلین میباشد.
 )3متعلق به دستگاه عصبی محیطی است.

چند مورد ،در ارتباط با گیرندههای موجب در سقف حفرهی بینی در انسان ،نادرست است؟
الف ـ با تولید پیامهای عصبی ،به درک مزهی غذا کمك میکنند.

to
o

ب ـ انتقال دهندههای عصبی را تولید و تا پایانه خودهدایت میکنند.

ج ـ مولکولهای تحریك کننده،جهت تاثیر برگیرنده های حسی،باید از ترشحات مخاطی عبور کنند.
د ـ هرگیرندهی حسی ،پیام عصبی خود را به یك نورون حسی منتقل میکند.
1 )1

-6

2 )2

3 )3

4 )4

چند مورد از موارد نام برده میتواند جملهی زیر را تکمیل کند؟
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به طور حتم در افراد مبتال به  .................مقدار هورمون  .................در خون ،بیشتر از مقدار طبیعی است.
 دیابت نوع دو – انسولین

 کمکاری تیروئید  -محرک تیروئید
 دیابت نوع یك – انسولین

 گواتر به همراه کمکاری تیروئید  -محرک تیروئید
1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 - 7با توجه به شکل مقابل ،در بخش مشخص شده با حرف ..................A
 )1برخالف بخش  ،Dگیرنده هورمونهای ترشحی از آن فقط بر روی غشای سلول هدف قرار دارد.
 )2همانند بخش  ،Cسنتز هورمونهای آن تحت فعالیت دستگاه غشایی درونی صورت میگیرد.
 )3برخالف بخش  ،Cبر اثر ترشحات بخش Dهورمونهایی را پس از سنتز درون وزیکول ذخیره میکند.
 )4همانند بخش  ،Bپیکهای شیمیایی ترشح شده را وارد شبکهی مویرگی اطراف میکند.

 - 8هر سلول حاصل از تقسیم  ، ................قطعا زمانی که شروع به تقسیم هسته مینماید............... ،
 )1میوز – در پی حرکت سانتریولها رشته های دوک را ایجاد میکند.
 )2میتوز – طی سیتوکینز ،کمربندی پروتئینی در استوای سلول تشکیل میدهد.
 )3میوز – با کوتاه شدن رشتههای دوک ،در هر قطب کروموزومهای برابر سلول مادر دارد.
 )4میتوز – به منظور تولید گامت ،ساختار چهارکروماتیدی را ایجاد میکند.

t.me/darskhob
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کدام گزینههای زیر به طور مناسبی عبارت زیر را تکمیل مینماید؟
« در تقسیم میوز عادی در جانوران ،همواره » ...................
الف ـ به طور طبیعی ،گامتهایی با تعداد کروموزومهای برابر حاصل میشود.
ب ـ رشتههای دوکی که در حال کوتاه شدن هستند ،یك کروموزوم را به سمت سانتریولهای قطبین سلول میبرند.
ج ـ زمانی که میکروتوبولها به سانترومرها متصل میشوند ،کروموزومها دارای چهار رشتهی پلی نوکلئوتیدی هستند.
د ـ سلولهای حاصل فاقد توانایی تشکیل رشتههای دوک بوده و فقط در لقاح شرکت میکنند.
2 )2

1 )1

4 )4

3 )3

-

+

 - 10مرد ی مبتال به بیماری دیستروفی عضالنی دوشن و دارای گروه خونی  Aبا زنی سالم (دارای مادری زال) و گروه خونی  Oو
کامال سالم از لحاظ دیستروفی عضالنی دوشن ازدواج کرده است ،اگر فرزند اول پسری مبتال به کوررنگی و دارای گروه
خونی  O-متولد شود ،احتمال تولد دختری با ژنوتیپ مشابه مادر و دارای گروه  A-و تولد پسری کامال سالم و دارای گروه
)1

𝟏

𝟔𝟏

–

m

خونی  O+چقدر است؟
𝟑

𝟐𝟑

)2

𝟑

–

𝟑

)3

𝟐𝟑 𝟔𝟏

𝟑
𝟔𝟏

–

𝟑

)4

𝟐𝟑

𝟑

–

𝟏

𝟐𝟑 𝟔𝟏

co

 - 11با توجه به دودمانهی مقابل ،در شرایطی که الگوی توارث در دودمانه از نوع  ...................باشد ،تولد فرزند بیمار از در صورت
ازدواج افراد  ...................ممکن ...................

rs

h.

 )1اتوزومی غالب –  4و  – 14نیست
 )2وابسته به جنس مغلوب –  9و  – 11است
 )3اتوزومی مغلوب –  6و  – 11نیست
 )4وابسته به جنس غالب –  1و  – 11است

to
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 - 12در هر گیاهی که دارای  .................باشد ،همواره گامتوفیت .................
 )1رشد نخستین – بالغ ،در تغذیه اسپوروفیت جوان نقش دارد )2 .رشد پسین – وابسته به اسپوروفیت بالغ است.
 )4ساقهی تغییر شکل یافته – فاقد توانایی تولیدکنندگی است.
 )3لولهی گرده – ماده ،دارای دو پوستهی حفاظتی است.
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 - 13در یك گیاه بالغ ،افزایش میزان ..................میتواند ناشی از کاهش ..................باشد.
 )1میزان تقسیم سلولی – هورمون تولید شده در هنگام نمو دانهها
 )2جذب آب در ریشه ها – هورمون موثر در خفتگی جوانههای جانبی
 )3زمان رسیدگی میوهها – هورمون ترشح شده در شرایط بیهوازی
 )4انعطاف پذیری دیوارهی سلولی – هورمون موثر در ساقهزایی در فن کشت بافت

 - 14به طور معمول ،در چرخه ی جنسی یك زن سالم همزمان با  ..................مقدار تولید  ..................و مقدار پروژسترون
 ..................مییابد.
 )1شروع ضخیم شدن دیوارهی رحم – هورمون محرک فولیکولی افزایش – کاهش
 )2رشد فولیکولها – هورمون آزاد کننده افزایش یافته – افزایش
 )3شروع رشد جسم زرد – هورمون لوتئینی کننده کاهش یافته – افزایش
 )4آزاد شدن تخمک از تخمدان – استروژن کاهش یافته – کاهش

 - 15با توجه به مراحل نمو رویان در یك بانویِ باردار ،نمیتوان گفت ..................
 )1زمانی که اندازه رویان  11برابر اندازه آن نسبت به هفته سوم پس از لقاح است ،اندامهای جنسی مشخص شدهاند.
 )2در هفتهای که حاملگی با سنوگرافی تشخیص داده میشود ،بازوها شروع به تشکیل شدن میکنند.
 )3پس از تشکیل همهی اندامهای اصلی بدن ،همهی تارهای ماهیچهای قلب قادر به انقباض ذاتی هستند.
 )4بعد از تشکیل پردههای محافظت کننده رویان ،تغذیهی آن توسط خون مادر صورت گیرد.

برای ثبت نام در آزمونهای آنالین زیست شناسی کنکور  79به سایت لیموترش مراجعه کنید.
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 - 16به طور معمول ،در سلولهای بدن انسان ،هرگاه  ................همواره ................
 )1تجزیه درشت مولکولها صورت گیرد – مونومرهای سازنده تولید میشوند.
 )2مولکول آب تولید گردد – دو مونومر با یکدیگر پیوند کواالنسی تشکیل میدهند.
 )3پلیمری از واحدهای یکسان سنتز گردد – مولکولی ذخیرهای محسوب میشود.
 )4پلیمرها نقش ذخیرهای دارند – از واحد کم و بیش یکسان تشکیل شدهاند.
 - 17سلول مقابل برخالف سلولهای بافت  ................میتواند ..................
 )1کالنشمی – قابلیت رشد خود را حفظ کرده باشد.
 )2مریستمی – دارای نازک شدگیهایی در دیواره خود باشد.
 )3اپیدرمی – دارای دستگاه آنزیمی برای فتوسنتز باشد.
 )4اسکلرانشیمی – آب و مواد غذایی را به سلول مجاور خود انتقال دهد.

m

 - 18به طور معمول در انسان بالغ ،هر بافتی که  .................بافت تغذیه کنندهی اللهی گوش................. ،
 )1توسط مایع مخاطی پوشیده شده است ،همانند – توانایی تولید و ذخیرهی انرژی زیستی در غیاب اکسیژن را دارد.
 )2در حالت عادی پلیمری را به منظور تامین انرژی تجزیه میکند ،برخالف – توسط ناقل عصبی تحریک میشود.
 )3نیروی انقباضی ماهیچه ها را منتقل میکند ،همانند – کالژن را به درون مادهی زمینهای ،اگزوسیتوز میکند.
 )4حاوی ژنهای رمزکنندهی گیرندهی استیل کولین است ،برخالف – برای انقباض خود ،به نشت کلسیم وابسته است.

co
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 - 19در هنگام عمل بلع  ...................انعکاسی همراه تحریك مجاری بینی ...................
 )2همانند – هوا برای مدتی درون ششها محبوس میماند.
 )1برخالف – ماهیچههای ارادی دارای فعالیت هستند.
 )4برخالف – انقباضات شکمی سبب افزایش فشار بر روی معده میگردد.
 )3همانند – با حرکت زبان کوچک به سمت باال همراه است.

rs

 - 20در بدن انسان بالغ ،آنزیمهایی که آغاگر روند هضم لیپیدهای درون لولهی گوارشی هستند ،قطعا  ..................میشوند.
 )2با کمک ترشحات صفرا ،منجر به هیدرولیز کامل چربیها
 )1توسط سلولهای کبدی سنتزشده و به ابتدای دوازدهه وارد
 )4توسط سلولهای مستقر بر روی ساختار غشای پایه تولید
 )3به صورت آنزیمهای فعال به داخل مایع بین سلولی ترشح
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 - 21در یك انسان سالم در حالت ایستاده ،محل  .................نسبت به غده  .................در جایگاه  .................قرار دارد.
 )2ورود غذا به روده باریک – فوق کلیه  -پایینتری
 )1دو شاخه شدن نای – تیروئید  -باالتری
 )4ذخیره مایع صفرا – پانکراس  -پایینتری
 )3کولون افقی – تخمدان  -باالتری
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 - 22در طی تنفس انسان ،همزمان با  .................مییابد.
 )1منفیتر شدن فشار درون کیسههای هوایی ،ورود اکسیژن به درون مویرگها کاهش
 )2انقباض ماهیچههای بین دندهای دمی ،کشش سطحی مایع پوشاننده کیسههای هوایی افزایش
 ) 3تغییر ناگهانی پتانسیل الکتریکی سارکولم در دیافراگم ،غلظت اکسیژن در سیاهرگ ششی افزایش
 )4خروج هوای مرده از کیسههای هوایی ،فاصلهی بین دو پردهی جنب از یکدیگر کاهش

 - 23در صورت تنگ شدن سرخرگ  ...............شبکهی مویرگی  ..............نفرون ،کشیدگی دیوارهی مثانه  ..............خواهد یافت.
 )2وارد شده به – دوم – افزایش
 )1خارج شده از – اول – کاهش
 )4وارد شده به – اول – افزایش
 )3خارج شده از – دوم – کاهش
 - 24چند مورد از گزینهها عبارت زیر را به درستی کامل میکنند؟
« در یك انسان سالم ،هیچگاه در حین یك  .................نمیشود.
 بازدم عمیق ،هوایذخیره بازدمی از ششها خارج
 دم عادی ،هوای مرده وارد ششها
 دم عمیق ،هوای مکمل وارد ششها
 بازدم عادی ،هوای باقی مانده از ششها خارج
2 )2
1 )1

3 )3

4 )4

 - 25به طور معمول ،در افراد مبتال به  .....................در نمودار الکتروکاردیوگرام .................... ،رخ نمیدهد.
 )2فشار خون مزمن – افزایش فشار خون سرخرگ آئورت
 )1تنگی دریچه میترال – کاهش فاصله دو موج  Pمتوالی
 )3هیپرتیروئیدیسم – کاهش زمان فعالیت شبکهی گرهی قلب  )4پرکاری مغز استخوان – افزایش فاصلهی دو موج  QRSو T
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 - 26در نمودار الکتروکاردیوگرام مقابل ،همزمان با  .................همانند نقطهی .................
 )1آغاز دیاستول بطنها –  ،Aتحریکات بافت گرهی در قلب منتشر نمیشود.
 )2پایان سیستول دهلیزها –  ،Cمانعی برای خروج خون از حفرات قلب وجود ندارد.
 )3پایان سیستول بطنها –  ،Bورود خون به حفرات باالیی قلب صورت میگیرد.
 )4آغاز دیاستول دهلیزها –  ،Dمانعی برای ورود خون به بطنها وجود دارد.

m

 - 27در هر جانوری که  .................قطعا .................
 )1خون عبوری از قلب جانور فقط خون روشن است – در دوران جنینی چهار جوانهی حرکتی دارد.
 )2سرخرگی با خون روشن از سطح تنفسی خارج میشود – توانایی تولید شناسایی اختصاصی عامل بیگانه را دارد.
 )3اساس ساختاری یکسانی با اندام جلویی خفاش دارد – اریتروسیتها تنها در درون رگهای خونی در حرکت هستند.
 )4خون تیره فقط در بخشی از قلب یافت میشود – حفرهی شکمی به کمک دیافراگم از اندام بخش تنفسی جدا شده است.

co

 - 28به طور معمول ،در ماهیچههای گردن یك فرد بالغ.................. ،
 )1بخش احاطه کننده ی یک میون دارای توانایی انتقال قدرت انقباضی ماهیچه به استخوان است.
 )2هرگاه طی انقباض رشتههای اکتین و میوزین همپوشانی انجام دهند ،طول عضله کوتاه میگردد.
 )3شبکهی سارکوپالسمی کیسههای متسع و لولههای عرضی را به درون تارچهها وارد میکند.
 ) 4بیشترین مولکول سازنده سارکولم ،توسط بخش احاطه کننده میوفیبریلها ساخته میشود.
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 - 29در ماهیچهی دلتایی ،در طی انقباضی  .................قطعا ................
 )1با کشش ثابت – خطوط  Zبه رشته های اکتین ،نزدیکتر میشوند.
 )2با کوتاه شدن سارکومرها – تحریکات همزمان در بین همهی تارها پخش میگردد.
 )3خفیف و مداوم – نوارهای روشن بر اثر هم پوشانی پروتیئنهای انقباضی ،ناپدید میشوند.
 )4ایزومتریک – نشت یون کلیسم از شبکهی سارکوپالسمی اطراف تارها ،صورت میگیرد.
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 - 30در گیاهان ،هر حرکت  ..................رخ میدهد ،قطعا ..................
 )1تنجشی که در برگهای مرکب – در اندام زنده صورت میگیرد.
 )2که فقط در اثر محرک بیرونی – با صرف انرژی زیستی انجام میپذیرید.
 )3که تنها در یک سلول زنده – بر اثر محرک خارجی صورت میگیرد.
 )4القایی که در گلها – نوعی پاسخ اندام در حال رویش به محرک خارجی است.
 - 31کدام موارد زیر ،عبارت را به طور مناسب کامل میکنند؟
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« در طی مراحل ترجمه درون یك ریبوزوم باکتریایی ،در مرحله  .................ترجمه» ................. ،
الف ـ آغاز – قبل از تشکیل ساختار فعال ریبوزوم ،پیوند بین آنتیکدون و کدون ایجاد میشود.
ب ـ ادامه –  tRNAحامل میتونین میتواند وارد هر دو جایگاه ریبوزوم گردد.

ج ـ ادامه – پس از هر جابهجایی ریبوزوم tRNA ،حامل به جایگاه  Aوارد میگردد.
د ـ پایان – در جایگاه  ،Pپیوند بین کدون پایان و  tRNAشکسته میشود.
 )1الف  -ب

 )2الف  -د

 )3ب  -ج

 )4ج  -د

 - 32طی آزمایشی که بیدل و تیتم بر روی کپك نورسپوراکراسا انجام دادند ،همهی هاگهایی که توانایی رشد در محیط
کشت کامل را داشتند ،قطعا .................
 )1زمانی رشد میکنند که آرژنین به محیط کشت افزوده شود.
 ) 3توانایی انتقال ژن معیوب را به نسل بعد خود داشتند.

 )2توانایی تولید نوع خاصی آمینواسید را نداشتند.
 )4به محیط کشت حداقل انتقال یافتند.

 - 33در همه باکتریهای ساکن در روده بزرگ انسان ،هر .................
 RNA )2در ساختار خود حاوی جایگاه آغاز رونویسی است.
 )1اپران ،به کمک پروتئین مهارکننده ،تنظیم بیان میشود.
 )4ژن ،توسط نوع خاص از واکنشدهندههای زیستی ،رونویسی میگردد.
RNA )3ی پیک ،فقط دارای یک کدون پایان است.
 - 34در اولین جاندار دست ورزی شده ،بالفاصله پس از ورود عامل پایان ترجمه به ریبوزوم................. ،
 ) 2زیر واحدهای کوچک و بزرگ ریبوزوم از یکدیگر جدا میگردند.
 )1آخرین  tRNAحامل وارد جایگاه پلیپپتیدی میشود.
 )4پیوند بین رشتهی پلیپپتیدی و  tRNAهیدرولیز میگردد.
 )3پیوند بین آنتیکدون و کدون در جایگاه  Pگسسته میشود.
برای ثبت نام در آزمونهای آنالین زیست شناسی کنکور  79به سایت لیموترش مراجعه کنید.
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صفحه 4

زیست شناسی کنکور  – 79مرحله  5آزمونهای تابستان

 5مهر 79

گروه آموزشی لیموترش

 - 35در افراد مبتال به کم خونی وابسته به گلبول قرمز داسی شکل ،نمیتوان گفت جهشی در یکی از ژنهای هموگلوبین رخ
داده که منجر به تغییر  .................شده است.
 ) 1توالی آمینواسیدی و مولکول حاصل از رونویسی
 )3اندازه ی رونوشت اولیه ژن و چارچوب خواندن رمزها

 )2مولکول حاصل از ترجمه و رشتهی الگوی رونویسی
 )4فعالیت محصول ژن و توالی پلیپپتیدی حاصل از ترجمه

 - 36در فرآیندهای مهندسی ژنتیك به منظور کلون کردن ژن فاکتور انعقادی  ،8پس از آن که  DNAنوترکیب جذب
باکتریها شود ،کدام اتفاق زیر زودتر از سایرین صورت میگیرد؟
 )1فرآیندهای سلولی در اغلب باکتریهایِ محیط کشت ،مختل میگردد.
 )2آنزیم محدودکننده به یک توالی خاص از وکتور متصل میشود.
 )3دو رشتهی  DNAدر محل دوراهی همانندسازی از یکدیگر جدا میشوند.
 )4پالزمید و ژن خارجی به کمک ژل از یکدیگر تفکیک میگردند.

m

 - 37کدام گزینه به طور صحیحی بیان شده است؟
 )1همواره به منظور وارد کردن ژن به سلولهای گیاهی  DNAنوترکیب ایجاد میشود.
 )2همهی ژنهایی که در ساختارهای اپرانیاند ،توسط جانداران بدون هسته بیان میشوند.
 )3هر پالزمید دارای ژن القاکننده تومور ،همهی سلولهای زنده گیاهی را آلوده میکند.
 )4هر جانداری که به عنوان واکسن به کار میرود ،قطعا جاندار تراژنی محسوب میشود.
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 - 38براساس الگویی که  .................میشود ،امکان ندارد که .................
 )1تغییرات اندک در طول زمان منجر به تغییرات ناگهانی – شرایط برای جایگزینی گونههای جدید فراهم گردد.
 )2در مدت زمان طوالنی رویدادهای تدریجی سبب تشکیل گونههای جدید – عوامل تغییردهندهی ساختار ژنی جمعیت نقش داشته باشد.
 )3گونهها به مدت زمان طوالنی ،دچار تغییرات چندانی – مستقیمترین شواهد گونهها آثاری را در خود ثبت کرده باشند.
 )4محیط زندگی جانداران به یکباره خالی – حلقههای حدواسط در شناخت سیرتحول گونهها موثر باشند.
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 - 39در مالنینی شدن صنعتی به طور حتم................. ،
 )1عاملی که آللهای مطلوب را ایجاد میکند ،جهت تغییرات را تعیین نمیکند.
 )2در جنگلی که تنوع پروانهها در آن حفظ میشود ،بیان ژن مالنین بیشتر صورت میگیرد.
 )3در مناطقی که مرگومیر پروانهها بیشتر است ،انتخاب طبیعی منجر به بیان ژن مالنین میگردد.
 )4در محیطهای دارای گلسنگ بیشتر ،گونهی سفید شانس بیشتری در برای حفظ بقای خود دارد.
 - 40چند مورد عبارت زیر را نادرست تکمیل میکنند؟

« در اولین مراحل سازماندهی سلول ،همه  .................میتوانستند » .....................
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 میکروسفرهای دارای  – RNAاز ترکیبات آلی دیگر کسب انرژی کنند.

 کواسرواتهای دارای آمینواسید – حاوی مولکولهایی با خاصیت آنزیمی باشند.

 ترکیبات آلی که ساختار غشای دوالیه داشتند – انتقال صفات به نسل بعدی را انجام دهند.
 ریزکیسههای پپتیدی – اولین مولکول خودهمانندساز را جذب خود کنند.
1 )1

2 )2

t.me/darskhob

3 )3

4 )4
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راهنمای ثبت نام در آزمون های آنالین
برای ثبت نام در آزمون های آنالین زیست شناسی و شیمی لیموترش ابتدا باید پکیج مختص به خودتون رو انتخاب کنید.
بدین منظور بخش ثبت نام در آزمون سایت لیموترش مراجعه کنید.
تذکر  :اگر شامل تخفیف در ثبت نام می شوید و قصد استفاده از سایر امکانات را دارید حتما با ایمیل
 azmoon.limootoorsh@gmail.comیا شماره همراه  72907502090و یا تلفنهای دفتر مرکزی ( 70902700020شعبه ونک)
( 70902021102شعبه سعادت آباد) در تماس باشید
در بخش ثبت نام سایت به آدرس  https://limootoorsh.com/loginبر روی ثبت نام کلیک کنید ،پس از پر کردن تمام گزینه های
خواسته شده و ثبت کاربر جدید ،کد  1رقمی برای شما ارسال میشود.
در مرحله بعد روی کلمه ورود کلیک کنید ،شماره کاربری شما شماره همراه شما در موقع ثبت نام است که کد تایید به آن ارسال شده و رمز ورود
شما ،همان رمزی است که هنگام ثبت نام انتخاب کرده اید.
پس از تایید شدن ،کد شما وارد پنل اختصاصی خود در سایت لیموترش میشوید.
 )9در مونوی سمت راست شما ،بر روی مرکز آزمون کلیک کنید.

 )0بر روی ثبت نام در آزمونهای آنالین کلیک کنید.

 )3پکیج مورد نظر خود را انتخاب کنید.

 )1شما می توانید به صورت تک آزمون یا به صورت پکیج کامل ثبت نام کنید( .پیشنهاد میکنیم ،پکیج کامل ثبت نام کنید تا شامل تخفیف ویژه
شوید) بر روی آیکون سبد خرید کلیک کنید.

 )5در صورتی که دارای کد تخفیف از سوی معرف آزمون لیموترش دارید ،در بخش کد تخفیف وارد کنید و اعمال کد تخفیف را ثبت کنید .در
نهایت کلمه پرداخت را بزنید.

 )2بر روی یکی از آیکونها (درگاه ملت ،سامان کیش و  ) ...را انتخاب کنید .پس از پرداخت به صفحه اولیه در پنل کاربری برمیگردید.

 )0پس از خرید ،در بخش آزمون های من ،پکیج خریداری شده شما ،برایتان نمایش داده میشود.

 )0آزمون های ثبت نامی ،در تاریخ مشخص فعال شده و شما میتوانید در آزمون شرکت کنید( .مدت زمان فرصت برای شرکت در هر آزمون 01
ساعت است .از ساعت  91روز چهارشنبه تا ساعت  91روز پنجشنبه)
توجه  :در صورت انتخاب اشتباه پکیج مورد نظر تا  00ساعت فرصت دارید با تماس با شماره همراه  72907502090و یا تلفنهای دفتر مرکزی
( 70902700020شعبه ونک) ( 70902021102شعبه سعادت آباد) در تماس باشید مشکل خودتون رو پیگیری کنید .
توجه داشته باشید که در صورت پرداخت موفقیت آمیز ،از طریق درگاه پرداخت آرین پال برای شما پیامکی مبنی بر پرداخت شما به همراه
کدرهگیری ارسال خواهد شد.
توجه کنید که اگر پکیج رایگان را بخواهید تهیه کنید (دهم تجربی و آزمون های تابستان کنکور  20و پایه یازدهم) پس از کلیک بر روی

پرداخت ،بدون وصل شدن به درگاه پرداخت ،پکیج خریداری شده و برای شما فعال میشود .دقت کنید تا فرآیند پرداخت انجام نشده باشد ،پکیج
رایگان برای شما فعال نمیشود.
توجه در صورتی که دچار مشکل در هریک از مراحل باال شدید ،حتما از راه های ارتباطی زیر اقدام کنید.
شماره همراه 72907502090
تلفنهای دفتر مرکزی ( 70902700020شعبه ونک) ( 70902021102شعبه سعادت آباد)
آیدی تلگرام @azmoon_limootoorsh :

